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Flexibiliteitsregel1 
 

De flexibiliteitsregel maakt voor projecten een overbesteding tot 20 % mogelijk voor een 

begrotingspost en werkpakket (op projectniveau) van het goedgekeurde budget zonder een 

verzoek tot goedkeuring te hoeven indienen bij de MA / het GS. De overbesteding onder een 

begrotingspost/werkpakket moet worden gecompenseerd door een lagere besteding in de andere 

werkpakketten/begrotingsposten. 

 

Beperkingen:  

• De totale projectbegroting kan niet worden verhoogd.  

• De totale begroting van een partner kan niet worden verhoogd.  

• Het WP Management kan niet worden verhoogd.  

 

De begrotingsposten en werkpakketten van individuele partners worden als zodanig niet door het 

programma gecontroleerd. Partners mogen per begrotingspost of werkpakket dus meer of minder 

besteden, zolang al hun activiteiten maar worden uitgevoerd en zolang de begrotingsposten en 

werkpakketten op projectniveau maar binnen de bovengenoemde flexibiliteit van 20% blijven. 

Projecten dienen intern af te spreken hoe de flexibiliteitsregel op projectniveau wordt toegepast. De 

lead partner houdt het overzicht en de verantwoordelijkheid. 

 

Het project dient nog altijd de doelstellingen, activiteiten en resultaten van het project te realiseren 

zoals aangegeven op het aanvraagformulier. De flexibiliteitsregel in de begroting biedt het 

partnerschap de mogelijkheid om flexibeler om te gaan met de gebruikelijke variaties die optreden 

tussen de planning van de begroting en de daadwerkelijke uitvoeringskosten. 

 

Het programma zal beoordelen of de limiet van 20% op projectniveau niet wordt overschreden 

wanneer er een rapportage is ingediend. Indien er sprake is van een overschrijding, wordt de 

projectrapportage teruggestuurd naar de lead partner om de te hoge bedragen in mindering te 

brengen. In dat geval kan het project alsnog een grote wijziging aanvragen.  

 

Samengevat: 

 

- De leadpartner houdt toezicht op de toepassing van de flexibiliteitsregel. 

- Projecten komen intern overeen hoe de flexibiliteitsregel moet worden toegepast. 

- Ter vereenvoudiging raden we projecten aan om de flexibiliteitsregel toe te passen tot op 

partnerniveau (bijvoorbeeld om partners een overschrijding van 20 % op het niveau van een 

begrotingspost/werkpakket mogelijk te maken, zolang dit wordt gecompenseerd door een 

lagere besteding in andere begrotingsposten/werkpakketten). U kunt ook andere afspraken 

maken. 

- Partners blijven verantwoordelijk voor het toezicht op hun eigen bestede budget. 

                                                      

1 Opmerking: de introductie van de flexibiliteitsregel betekent dat er geen ‘kleine wijzigingen’ meer zullen zijn voor kleine  

budgetwijzigingen.  Het programma zal de leidraad voor projectwijzigingen dienovereenkomstig herzien. 


